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(Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

(Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Α) Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε Λευκωσίας που διερευνά υπόθεση εμπρησμού του 
οχήματος του Ανδρέα Πυροσβέστη από τον Άγιο Δομέτιο, σας επισκέπτεται 
ανήσυχος και εκνευρισμένος στη Γενική Εισαγγελία όπου εργάζεστε και σας 
αναφέρει πως προ ολίγου δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας 
απέρριψε αίτηση του για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του Κώστα 
Πυρομανή από την Έγκωμη, για τον οποίο ο λοχίας έχει καταθέσεις από δύο 
αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν να ανάβει φωτιά κάτω από το ρηθέν όχημα.  
Σας επιδεικνύει την ένορκο δήλωση του με την οποία υποστηρίζετο η αίτηση του.  
Αυτή αναφέρει:  

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

       «Την 6.9.2012 κάηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα υπ’ αριθμόν 
εγγραφής ΡΥR123, περιουσία του Ανδρέα Πυροσβέστη από τον Άγιο Δομέτιο, 
ενώ βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Αναδάσωσης έξω από το σπίτι του.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων, η φωτιά τέθηκε 
κακόβουλα. Υπάρχει αδιάσειστη μαρτυρία με βάση την οποία δημιουργείται 
εύλογη υποψία ότι ο Κώστας Πυρομανής από την Έγκωμη ενέχεται». 

      Ο λοχίας διερευνητής επιμένει πως θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της 
απόρριψης της αίτησής του.   

Ποια η θέση σας τόσο επί της ουσίας όσο και της διαδικασίας;  Τι θα 
συμβουλεύατε;  

(18 μονάδες) 

(Β)  (ι)  Υπόκειται η απόφαση του ποινικού Δικαστηρίου επαγόμενης την κράτηση 
υποδίκου εκκρεμούσης της δίκης του σε έφεση; 
(ιι)  Υπόκειται η απόφαση του Δικαστηρίου για κράτηση υπόπτου για σκοπούς 
ανακρίσεων, σε έφεση; 

            (7 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2

(Α)  Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε κατηγορία αμελούς οδήγησης. Στη δίκη κατέθεσε 
πρώτα ο αστυνομικός που διερεύνησε το ατύχημα. Στη συνέχεια κλήθηκε ο άλλος 
οδηγός ο οποίος δεν προσήλθε παρόλο που του είχε επιδοθεί νομότυπα κλήση 
μάρτυρα. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε αναβολή και παράλληλα την έκδοση 
εντάλματος σύλληψης του μάρτυρα. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα λέγοντας 
ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν παύει, ως άμεσα ζημιωθείς, να υπέχει θέση 
παραπονούμενου και παρόλο το άμεσο ενδιαφέρον του δεν παρέστη για να δώσει 
μαρτυρία και αθώωσε και απάλλαξε τον κατηγορούμενο γιατί δεν είχε τεκμηριωθεί, 
ελλείψει ουσιαστικής μαρτυρίας, εκ πρώτης όψεως υπόθεση. 

: 

Συμβουλεύσετε την Κατηγορούσα Αρχή ως προς το κατά πόσο έχει λόγους για 
να εφεσιβάλει την πιο πάνω απόφαση αιτιολογώντας τη θέση σας.    

(15 μονάδες) 

(Β)  Σε μια ποινική υπόθεση ο κατηγορούμενος καταδικάζεται για επίθεση εναντίον του 
θύματος. Αργότερα το θύμα πεθαίνει ως αποτέλεσμα των τραυματισμών που είχε 
υποστεί από την επίθεση και καταχωρείται εναντίον του κατηγορουμένου 
κατηγορία για ανθρωποκτονία. Είναι δυνατή η επίκληση του δόγματος autrefois 
convict στη δεύτερη ποινική υπόθεση που αφορά το αδίκημα της 
ανθρωποκτονίας; 

   (10 μονάδες) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

(Α)  Ο κατηγορούμενος κατηγορήθηκε για αλλαγή μηχανής εγγεγραμμένου οχήματος 
χωρίς άδεια κατά παράβαση των Κανονισμών 55(1) και 72 των περί 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών. Ο 
κατηγορούμενος παραδέχτηκε ενοχή.  Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα γεγονότα που 
υπήρχαν ενώπιον του δεν στοιχειοθετούσαν το αδίκημα το οποίο περιγράφεται στο 
Κανονισμό 55(1) και για το λόγο αυτό τον αθώωσε.  

: 

Σχολιάστε την απόφαση του Δικαστηρίου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
αιτιολογώντας τη θέση σας.  

        (15 μονάδες) 

 



Σελίδα 3 από 5 

 

(Β)  Ένας δικαστής κωλύεται να εξετάσει τρίτη διαδοχική αίτηση για την κράτηση ενός 
υπόπτου προς διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων αν και έχει ήδη εκδώσει 
προηγουμένως άλλα δύο διατάγματα κράτησης εναντίον του ιδίου υπόπτου; 

(10 μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
 

:  

(Α) Παρουσιάζεστε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας όπου ο πελάτης 
σας και ο συγκατηγορούμενος του έχουν παραδεκτεί την κατηγορία της διάρρηξης 
καταστήματος και κλοπής. Στις φυλακές όπου τον είχατε συναντήσει σας 
ενημέρωσε πως τον Μάρτιο του 2012 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους 
αφ’ ότου είχε παραδεκτεί την διάρρηξη μιας κατοικίας.  Τότε δεν εκπροσωπείτο 
από δικηγόρο. Σας πληροφόρησε ακόμη πως εκκρεμούν εναντίον του ακόμη τρεις 
υποθέσεις. Μια ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακάς που αφορά 
αδίκημα κλοπής. Η υπόθεση είναι ορισμένη για γεγονότα και επιβολή ποινής σε δύο 
ημέρες.  Η άλλη υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 30.06.2012 επιθυμεί, όμως, να παραδεκτεί και αυτή 
την υπόθεση που αφορά και πάλιν διάρρηξη καταστήματος και κλοπή.  Η τρίτη 
υπόθεση έχει διερευνηθεί πλην όμως ακόμη να καταχωρηθεί ποινική υπόθεση.  Ο 
ανακριτικός φάκελος βρίσκεται στο Τ.Α.Ε Λεμεσού.  Αφορά υπόθεση κλοπής από 
κλειδωμένο κιβώτιο.  Και σε αυτή ομολογεί την ενοχή του.  Ο συγκατηγορούμενος 
του που εκπροσωπείται από γνωστό ποινικολόγο της Λευκωσίας και είναι και 
αυτός κατάδικος υποβάλει πως το Δικαστήριο κωλύεται στο να του επιβάλει ποινή 
καθότι η παρούσα υπόθεση θα μπορούσε και έπρεπε να είχε ληφθεί υπόψη όταν 
τον Φεβρουάριο του 2012 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για το 
αδίκημα της διάρρηξης κατοικίας εν καιρώ νυχτός.  Οι υποθέσεις που σήμερα 
εκκρεμούν εναντίον του πελάτη σας υφίσταντο τον Μάρτιο του 2012 αλλά καθότι 
εμφανίζετο χωρίς συνήγορο δεν υπέβαλε οιονδήποτε αίτημα για να είχαν ληφθεί 
υπόψη.   
 
Ποια είναι η θέση σας για τα θέματα που εγείρονται και πώς θα ενεργήσετε 
προς το συμφέρον του πελάτη σας;  
Προτίθεστε να υιοθετήσετε την εισήγηση του συναδέλφου σας;    

(15 μονάδες) 
 

(Β)  «Η κάθοδος του Δικαστή στην αρένα της δίκης τείνει να διασαλεύσει το πεδίο της 
αντιδικίας και να αποδυναμώσει τη θέση του ως του αποστασιοποιημένου κριτή 
των επιδίκων θεμάτων».  

Σχολιάστε την πιο πάνω θέση κάνοντας αναφορά και σε σχετική νομολογία.  
(10 μονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5

(Α)    Η κατηγορούμενη καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για 
μαστρωπεία και αποζείν από κέρδη πορνείας μετά την αποδοχή από το Δικαστήριο 
της μαρτυρίας της Κατηγορούσας Αρχής. Η κατηγορούμενη καταχώρισε έφεση 
κατά της καταδίκης και ποινής. Ένας από τους λόγους έφεσης της είναι ότι το 
Πρωτόδικο Δικαστήριο λανθασμένα επέτρεψε στην Κατηγορούσα Αρχή να 
παρουσιάσει πρόσθετο μάρτυρα κατηγορίας, τον ΜΚ4, του οποίου το όνομα δεν 
περιλαμβανόταν στο κατηγορητήριο, χωρίς έγκαιρη ή εύλογη ειδοποίηση με 
αποτέλεσμα η Υπεράσπιση να αντεξετάσει τους υπόλοιπους μάρτυρες κατηγορίας 
χωρίς να έχει υπόψη της το περιεχόμενο της μαρτυρίας του συγκεκριμένου 
μάρτυρα, ενώ δεν μπόρεσε από την άλλη να αντεξετάσει τον μάρτυρα 
αποτελεσματικά.  

: 

Τι νομική συμβουλή θα δίνατε στην κατηγορούμενη στην παρούσα υπόθεση επί 
του τεθέντος ζητήματος; Αιτιολογείστε τη θέση σας.  

        (12 ½  μονάδες) 

(Β)  «Δεν περιλαμβάνονται στο θεσμοθετημένο περιεχόμενο του κατηγορητηρίου για 
σκοπούς συνοπτικής δίκης τα ονόματα μαρτύρων κατηγορίας. Το γεγονός της 
αναγραφής σ’ αυτό των ονομάτων μαρτύρων κατηγορίας αποτελεί πρωτοβουλία 
που δεν επάγεται υποχρέωση κλήσης τους.» 

(ι)  Σχολιάστε την πιο πάνω θέση κάνοντας αναφορά σε σχετική νομολογία.  

(ιι)  Ποια είναι η νομική θέση που ισχύει στην περίπτωση καταχώρησης 
κατηγορητηρίου σε Κακουργιοδικείο σε σχέση με την κλήση μαρτύρων τα 
ονόματα των οποίων οπισθογραφούνται; 

         (12 ½ μονάδες) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

(Α) Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Μετά το 
πέρας της υπόθεσης για την Κατηγορούσα Αρχή υποβάλλεται από πλευράς 
Υπεράσπισης εισήγηση πως δεν αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση. Το 
Δικαστήριο διερχόμενο το μαρτυρικό υλικό διαπιστώνει παρά το ότι υπάρχει 
μαρτυρία πως ο κατηγορούμενος με παράνομη πράξη επέφερε το θάνατο του 
θύματος, δεν υπάρχει οιανδήποτε μαρτυρία για προμελέτη από μέρους του 
κατηγορουμένου.  

: 

Ενεργήστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο.  
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• Ποια τα καθήκοντα και ποια η διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου;  (Μην 
περιγράψετε τη διαδικασία του Άρθρου 84 του Περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου, Κεφ. 155).  

Σε άλλη υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, το Δικαστήριο καταλήγει στο τέλος της 
δίκης πως ο κατηγορούμενος με παράνομη πράξη επέφερε το θάνατο του θύματος, 
όμως διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσον υπήρχε προμελέτη από πλευράς 
κατηγορουμένου.  

Ενεργείστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο. 

(Ο Ποινικός Κώδικας, Κεφ. 154 τον οποίο συμβουλεύεστε προνοεί ότι:  

Άρθρο 203(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εκ προμελέτης επιφέρει το θάνατο άλλου 
προσώπου με παράνομη πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος του φόνου εκ 
προμελέτης.  

Άρθρο 205(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιφέρει το θάνατο άλλου προσώπου με παράνομη 
πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήματος της ανθρωποκτονίας.) 

    (20 μονάδες) 

(Β)  Η έκδοση απόφασης από έναν δικαστή πάνω σε ένα συγκεκριμένο νομικό σημείο τον 
εμποδίζει να εξετάσει το ίδιο νομικό σημείο σε άλλη υπόθεση, είτε μεταξύ των 
ιδίων διαδίκων είτε μεταξύ άλλων διαδίκων; 

        (5 μονάδες) 

 

 


